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Για φέτος το καλοκαίρι θέλοντας να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια από την ίδρυση του
Συλλόγου μας και για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς του καταστατικού μας που είναι η
σύνδεση των μελών μας με τον τόπο καταγωγής τους προγραμματίζουμε μια σειρά από
δράσεις και εκδηλώσεις. Την Παρασκευή 11 Αυγούστου το πρωί θα ανεβούμε το μονοπάτι
μέχρι την Τσουκνίδα, όπου θα μας περιμένει ζεστή φασολάδα στο καζάνι, δροσερό νεράκι
απ' την πηγή και ό,τι καλούδια φέρει ο καθένας μαζί του όπως κάναμε και πέρσι και
ελπίζουμε να έχουμε την ίδια συμμετοχή και επιτυχία.
Το Σάββατο 12/8
στις 9:00 το βράδυ θα παρουσιάσουμε την θεατρική παράσταση «Η Αληθινή απολογία του
Σωκράτη» που είναι βασισμένη στο ποίημα του Κώστα Βάρναλη στο θεατράκι του Αι
Γιώργη. Πρωταγωνιστής είναι ο Χρήστος Καλαβρούζος με σκηνοθετική με σκηνοθετική
επιμέλεια του Χρήστου Καλαβρούζου). Για την ερμηνεία του αυτή, ο Χρήστος Καλαβρούζος
έχει αποσπάσει στο παρελθόν διθυραμβικές κριτικές, καθώς αυτή αποτελεί σταθμό στη
μακρά θεατρική του διαδρομή. Λίγα λόγια από τον ηθοποιό Χρίστο Καλαβρούζο για το έργο:
«Ένα συγκλονιστικό έργο της νεοελληνικής λογοτεχνίας που σημάδεψε μια ολόκληρη
εποχή, κόντρα στο καθεστώς της αδικίας, στη μασκαρεμένη δημοκρατία, στους
μηχανισμούς των «σοφιστάδων» της πολιτικής, της ηθικής και της τέχνης κάθε απόχρωσης,
δηλαδή σ’ εκείνους που δεν αξίζει το κόπο να είσαι πρώτος ή τελευταίος ανάμεσα σε
τελευταίους που θεωρούνε τον εαυτό τους πρώτο. Έργο που μας διδάσκει και οδηγεί στη
συλλογή, τον προβληματισμό για ζητήματα που έχουν σημασία στις μέρες της παρακμής,
της εξαθλίωσης και της βαρβαρότητας της εποχής μας. Το μεγάλο φιλόσοφο της αρχαίας
Ελλάδας Σωκράτη τον κατηγόρησαν τρεις, αλλά τον καταδίκασε ο λαός να πιεί το φαρμάκι.
Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα περνάει θαυμάσια ότι είναι γνωστό απ’ τη ζωή και την
φιλοσοφία της διδασκαλίας του. Το Σωκρατικό δαιμόνιο του μεγάλου φιλοσόφου της
αρχαίας Ελλάδας διαλέγεται, κεντρίζεται από το Βαρναλικό δαιμόνιο και φωτίζεται από
την διαλεκτική του ματεριαλισμού. Η ειρωνεία, η κοροϊδία, ο χλευασμός, ο σαρκασμός
δένονται αρμονικά σ’ ένα παιχνίδι αντιθέσεων που γεννά το γέλιο και φθάνει στο
πικρόγελο. Το απόσταγμα της τραγικής μορφής του Σωκράτη που φέρνει το στίγμα της
γνώσης, της ιστορικής πείρας 3000 χρόνων». Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί το
καθιερωμένο πάρτυ με μουσική από DJ για μικρούς και μεγάλους.

Την Κυριακή 13 Αυγούστου Ο Μπάμπης Στόκας έρχεται φέτος το καλοκαίρι με μία μεγάλη
και δυνατή συναυλία στις 21:30 το βράδυ. Ο μεγάλος καλλιτέχνης και μουσικός,
προερχόμενος από τους Πυξ Λαξ συνεχίζει την καλοκαιρινή περιοδεία του με την Βίκυ
Καρατζόγλου. Μαζί θα τραγουδήσουν γνωστές επιτυχίες του μεγάλου ερμηνευτή από την
πολυετή συνεργασία του με το γνωστό συγκρότημα Πυξ Λαξ αλλά και πρόσφατα νέα
τραγούδια. Στόχος τους είναι να μας στείλουν σε ένα ταξίδι που αφορά την έντεχνη
μουσική, το ροκ, αλλά και του λαϊκό τραγούδι. Γι’ αυτό εκείνη την Κυριακή πάμε να
διασκεδάσουμε με Μπάμπη Στόκα και Βίκυ Καρατζόγλου! Ο Μπάμπης Στόκας, ένας από
τους πιο ταλαντούχους και αγαπημένους τραγουδοποιούς της γενιάς του, με εφόδια τη
χαρακτηριστικά αναγνωρίσιμη φωνή του και την ξεχωριστή σκηνική του παρουσία, ο
Μπάμπης Στόκας κινείται με άνεση ανάμεσα στο έντεχνο και το ροκ, αλλά και τη μεγάλη
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του αδυναμία: το λαϊκό τραγούδι. Τα αγαπημένα του τραγούδια από όλα αυτά τα είδη θα
συγκεντρώσει και θα μας παρουσιάσει στο θεατράκι του Αι Γιώργη. Από τις τεράστιες
επιτυχίες των Πυξ Λαξ ως τα ολοκαίνουρια τραγούδια του δίσκου του «Φυλακή Υψίστης
Ασφαλείας», μαζί με πολλές εκπλήξεις. Στο πλευρό του, η Βίκυ Καρατζόγλου, μια δυναμική,
ανερχόμενη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, που ξεχώρισε με την ραδιοφωνική της επιτυχία
«Το Όνειρο».

Την Τρίτη 15 Αυγούστου μετά το πέρας της λειτουργίας, στο προαύλιο της εκκλησίας το
χορευτικό του συλλόγου μας θα παρουσιάσει χορούς υπο τους ήχους ζωντανής
παραδοσιακής ορχήστρας. Θα υπάρξει κέρασμα με ούζο και λουκούμι , αλά παλαιά, για
όλους τους παρευρισκόμενους όπως και πέρσι. Αν και εποχή δεν βοηθά να γίνουν μεγάλες
γιορτές ο σύλλογος μας προσπαθεί να διοργανώσει δράσεις για να περάσουν ευχάριστα
όσοι χωριανοί μας έρθουν στο χωριό αλλά και να δημιουργήσει τις συνθήκες να έρθουν
ακόμα περισσότεροι. Για το λόγο αυτό, που είναι και ο κύριος λόγος ύπαρξης του συλλόγου
μας και επειδή φέτος γιορτάζουμε τα 60 χρόνια από την ίδρυσή μας θα διοργανώσουμε τις
παραπάνω δράσεις και άλλες πιο μικρές. Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια μας η εταιρεία
POTERGIA που κάθε χρόνο δίνει ένα ποσό στον σύλλογο μας για την διοργάνωση δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτής της ενίσχυσης φέτος θα τολμήσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
Ελπίζουμε να μας ανταμείψει όλους το αποτέλεσμα και να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι
στο χωριό μας. Για να ευοδωθεί το ωραίο αποτέλεσμα θα χρειαστεί εθελοντική εργασία.
Στην εθελοντική εργασία στηρίζεται η επιτυχία του συλλόγου μας. Βοήθεια από όσους
δύνανται. Σας περιμένουμε όλους αγαπητοί μας συγχωριανοί. Σας περιμένουμε κοντά μας.

. Ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων, για την βοήθειά τους και την συμμετοχή τους σ'
αυτές τις δράσεις.
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